
Augus ztus 8 ig választatott 214 képviseld. Eb-
ből szabadelvű 131, habarék 39, szélsőbal 21, nem-
zetiségi 1. A kormánypárt eddig majdnem három-
szoros többségben van. 

líereck, 1878. aug. 5. 

Tekintetes szerkesztő ur ! 
Mai napon — különben zajtalan kis váro-

sunkban lefolyt  követ választásról kivánom becses 
lapja olvasó közönségét értesiteni. 

Augusztus 5-ke emlékezetes nap leend Bereck 
város életében ! Emlékezetes, mert azzá tette azt a 
szép és tettekben nyilvánult egyetértés, mely az 
összes magyar és román választó polgárság szive-
leikéből tükrödzött vissza. Már reggel 8 órakor 
büszkén loboglak a tricolor zászlók egyes épüle-
tek ablakaiból előre hirdetvén : „Éljen Gábor Pé-
ter Bereckváros képviselőjelöltje! Alig egy óra s a 
magyar és román választó polgárok zászlók alatt 
tömegesen jelentek meg — tarackok dörgése kö-
zepett — a városház udvarán, hogy éljenek leg-
szebb polgári jogukkal — a képviselőválasztás jo-
gával. 

Nyolc órakor az összes ^választó polgárság 
mintegy szilárd testté tömörülve várta vá-
lasztási elnök Fejér János urnák, a polgári becsü-
let és derék hazafiságban  megőszült — még min-
dig hazája és városa jóléte és boldogságáért lel-
kesülni kész — agg bajnoknak ajkiról a választást 
megnyitó beszédét. Ugy lett. A már külsőleg is 
tiszteletre gerjesztő agg elnök fölemelkedik  elnöki 
székéből s siri csend közt hallatja szavait — 
meghatóan reflektálva  a haza, a város átélt múlt-
jára, melyben legnagyobb mestere volt neki: saját 
tapasztalata. Érzékeny szavakban inti s figyelmez-
teti a polgárokat, hogy választási jogukat, a tör-
vény korlátainak tiszteletben tartása mellett lehető 
egyetértés, rend és csendben gyakorolni szíves-
kedjenek, azzal mutatván meg legjobban politikai 
érettségüket, a Felséges uralkodó és magas kor-
mány iránti hódolatteljes hűségüket s bizalmukat 
stb. Ezzel a választást magnyitottnak nyilvánította. 
Az erre elhangzó lelkes „éljen"-zéseket csendes 
félórai  idő követte, mely alatt minthogy Gábor 
Péter egyetlen jelöltön kivül más egyén nem ajánl-
tatott, a választási törvények 71 §-sa értelmében — 
illető követjelölt, az elnökség által már tovább 
alig fojtható  lelkes egyhangú kiáltással ország-
gyűlési képviselőnek nyilváníttatott, 3 taracklövés-
sel adatván suly a szűnni nem akaró „éljen 
Gábor Péter képviselő kikiáltásnak. 

Ez örömhír megvitelére Bálint László rom. 
kath. lelkész vezetése alatt egy több tagu bizott-
ság küldetett újonnan megválasztott képviselő úr-
hoz, azon óhajtással, hogy személyesen megjelen-
vén választói előtt, szíveskedjék kijelenteni: ha 
hajlandó-e szülővárosát amaz országos nagy test-
ben, hiven a magyar kormány által lobogtatott 
zászlóhoz, továbbra is képviselni; illetőleg a meg-
választást elfogadni  ? 

Erre a képviselő ur meleg szavakban mond 
köszönetet a küldöttségnek ismételt egyhangú meg-
választásáért, s annak az összes választó polgárok 
előtt is személyes kifejezést  kívánván adni — a 
küldöttség élén zászlók lobogása s harsogó zene 
kíséretében megjelenik a választó teremben, hol 
azon elnöki kijelentésre : hogy másodszor is egy-
hangúlag országgyűlési képviselőnek megválaszta-
tott — igen talpraesett, mert találó ; megható, mert 
szívből fakadt  beszédében hálás köszönetet mond 
az e g y h a n g ú i s m é t e l t megtisztelteté-
sért, kijelentvén, hogy ő ezt nem annyira cse-
kély személye, mint inkább az országos szabadelvű 
párt és magas kormány iránti bizalom és ragasz-
kodásnak kivánja tulajdonítani; s hogy áldja a 
gondviselést ama nemzeti s politikai osztatlan 
egyetértésért, mely szülővárosa polgárainak kebe-
lét mindig hevité, s mely által méltóvá kivánja 
tenni magát arra, hogy kis körben bár, de önál-
lóan továbbra is fenmaradhasson. 

Kijelenti végre, hogy hiven már ismert sza-
badelvű programmjához a megválasztást elfo-
gadja. 

E beszédet szűnni nem akaró, az uj képviselő 
urat, a szabadelvű kormányt és kormányelnököt 
éltető viharos „éljenzés" követte. Mindezek után a 
választás bezáratott, jegyzőkönyvek  aláírattak, a 
mandatum kiadatott, s uj képviseiő ur a testület 
által szállására lőn kisérve 6 magyar és 6 román 
ajkú zenész játszása között, a hol — a képviselő 
egy szerető bajtársa — a folyosóról  meleg köszö-
netet mondott a választó testületnek tanúsított szép 
egyetértéseért. 

Erre — természetesen — egy örvendetes la-
koma következett, melyen, hogy a toasztok s víg-
ság sem hiányzottak gondolható , . . mégis azon-
ban ki kell emelnem az uj képviselő és helyi lel-
kész által a dicsőén uralkodó apostoli király, ki-
rályné és fenséges  családjáért, ugy a magas kor-
mányért általános lelkesedés és tarackok dörgése 
közt mondott pohárköszöntéseket. 

A táviró villámszárnyakon röpítette föl  és szét 
a választás eredményét tanuságául annak, hogy 
mily szép az egyetértő testvériesség, mily szeren-
csés az a testület, melynek nem dul keblében a 
pártoskodás ádáz dühe, mert élén bölcs és tapin-
tatos vezér áll! Papság ós polgárság magyar és 
román népség egymást megértve, együtt lelkesülni 
tudása egy közcélra — a közhaza javára — oly di-
csérendő valami, mihez nem kell kommentár. . . . 

Köszönet érte Bereck város józan gondolko-
dású összes polgárságának, egyházi és politikai 
magyar és román elöljáróságainak! De köszönet 
Gábor Imre polgármesternek is különösen, ki mint 
a képviselő édes atyja az egyetértés szellemét a 
vegyes ajkú választók keblében tettekben volt ké-
pes eszközölni, s ki kedélyes magaalkalmazásával 
fűszerezte  a nép szivéből ki nem törleszthető szép 
testvériességet. Rajta tisztelt polgártásak ! ne a 
fegyver,  hanem a polgári becsület, erkölcsös jel-
lem és testvéries egyetértés legyen ezután is irány-
adónk — tudván, hogy: „Concordia res parvae 
crescunt, discordia maximae etiam dilabuntur." 

Egy választó. 

Szászsebes, 1878. aug. 1. 
Tekintetes szerkesztő ur ! 

A tekintete^ szerkesztő ur, és elve iránti tisz-
teletem jeléül, szives tudomására kívánom juttatni, 
miszerint dacára a szász atyafiak  kortes fogásainak 
kormánypárti képviselőnek L i k a Demeter megle-
hetős többséggel megválasztatott. 

A választás csendesen és szép rendben folyt 
s az eredmény délután fél  5 órakor tünt ki. 

Tiszteletem kifejezése  mellett maradtam a te-
kintetes szerkesztő urnák hazafi  kész szolgája 

Gldófalvi  Adolf. 

Az osdolai alagút. 
— L e i r á s . — 

Irta ifj.  László Dávid. 
(Vége.) 

És most indulj, kedves olvasóm, egy kissé le-
gugolva, csak egy merész lépést előre, és . . . . 
és . . lenn vagyunk. Képzeld most magad előtt a 
mennyországot, alkoss phantasiáddal fogalmat  egy 
isten alkotta palotáról, melyben égi fénnyel  ragyog 
minden a néző szemei előtt, melyben a dicsőség 
fényes  királya magasztos ünnepélyességben ül 
mennyei trónusának földi  ész által meg nem fog-
ható dicsőségben, és ha mindennek ellenkezőjét, a 
poklot is elgondoltad Plútóval meg Luciferrel  élén, 
csak akkor lehet fogalmad  annak hasonmásáról, 
ezen alagútról. Avagy nem hallod-e, hogy mi csat-
tog oly pokoli morajjal a távolban ? Nem hallod-e 
a gonoszak irtózatos jajkiáltásait, az elkárhozott 
bűnös lelkek isten káromlásait; a férj-,  anya- és 
gyermekgyilkos iszonyú bünhödését, nem hat-e el 
szived rejtekéig ? Nem látod-e a zsarnok büszke 
urnák jobbágyain elkövetett bűneiért való nyomor-
gattatását; az emberölök kinos szenvedéseit ? 
Nem látod-e a bűnben megfertőzött  embereknek tü-
zes vasüstökben való főzetését,  a füst  gomolyt, a 
tüzes vad szikrákat, félig  megsült emberi vázakat 
felénk  hatolni ? ! Hah! de e furcsa  túlvilági tüne-
mények hatására meg ne rettenj kedves olvasóm, 
mert tudod, hogy rémes helyen állunk, hol minden 
gondolat egy kísérteties rémképet állit szemed elé ; 
hol képzeleted parancsszavára a legrémitőbb káp-
riciák tombolnak agyadban; hol elfelejted  földi 
életedet, lemondasz annak örömei- s boldogságá-
ról ; lemondasz mindenről mi előtted szép és ked-
ves vala, mi valódat e mulandó sárgömb rögös 
bilincseihez csatolá; elfelejted  mindazt mi szivedet 
e földön,  az előtted legszentebb, legüdvezitőbb 
tárgyhoz olvasztá s nem tehetsz fel  magadról any-
nyi elfásultságot,  hogy valóban meg ne rászkodva 
legalább egy rövid gyenge sóhajtással fel  ne te-
kints az ég trónusa felé,  s el ne mond bűneidről 
— siratva vervén melledet, — hogy „szánom és bá-
nom", mert élet és halál között állasz a rémséges 
helyen, mely félni  és istenét imádni tanítja a gyáva 
halandót! 

És most gyujtsuk meg lámpánkat kedves ol-
vasóm s utunkat gyenge világánál tovább folytat-
va, szemléljük meg tárgyunkat — az alagutat — 
egy kissé részletesebben. 

Iine, kedves olvasóm, csak nézd : a halvány 
világ mit tár elénk ? Lábunk alatt művészi kezek 
nyomait magán viselő remek kölépcsőzet, fejünk 
felett  kup alakú — imitt-amott megrepedezett bol-
tozat vonja magára figyelmünket,  lépcső és bolto-
zat egymástól mintegy két ölnyi távolságban, ki-
számított párhuzamossággal húzódva végig. Jobb 
és baloldalunknál fekete,  ódon szerű művészi-
leg épitett két oldala alagutunknak, melyek egy-
mástól másfél  ölnyi távolságban vonulnak el ; sze-
münk előtt pedig végtelenig terjedő sötétség önti 
be a tért, mindig ritkább és ritkább levegővel. 

Alagutunk jobb oldalán, ismeretlen népek írá-
sain a romlandóság sötét keze hintette el zuzmait 
s ráadásul még az enyészet fészkelte  oda magát, 
hogy a kiolvashatatlan halvány betűk egy hatal-
mas ősi nemzet művészetére emlékeztessenek, hogy 
képzeletünkkel visszaröppenjünk az aranykor bol-
dog napjaiba, mikor a természet a maga kiszámít-
hatatlan mennyiségű kincseivel önként járult az 
ember boldogitására, mikor emitt a lábunk alatt 
zuhogó kis patakjának habjai tejjel-mézzel folydo-
gáltak, mikor a fejünk  felett  levő boltozat felületén 
elterülő szép erdőcskének minden fája  mannát 
termelt s a föld  magára hagyatva, buján hozta 
létre a különböző tápszereket, hogy üditésére szol-
gáljon e falakat  épitő népnek, hogy annál lelke-
sültebben dolgozza ezen ősi remeket! 

De menjünk bennebb s szemléljük alagutunk 
jobb oldalát tovább. 

Hisz' ugy is tudom, kérdeni fogod  ; hogy hát 
a korom sötét falak  valamit rejtenek-e még ma-
gukban, hogy birnak-e valami olyan különös sa-
játságokkal, melyek méltó bámulatunkat vonják 
magukra ? 

Elég csoda kedves olvasóm, már magában az 
a gondolat, hogy volt hajdanában nép, mely nem 
elégelte meg a föld  külső boritékát saját lakhelyé-
ül, hanem beásott — emberi ész által soha fel  nem 
fogható  ok miatt — annak titkos kebelébe, s mint 
ha azt ki akarta volna bányászni, kiszámíthatatlan 
mélységű gödröt ásott a jobb oldal közvetlen kö-
zelében magának. 

Avagy nem látod-e, kedves olvasóm, a táton-
gó sötét ürt, nem hallod-e a beléje zudult s vég-
telenig lefelé  vonuló köveknek megtört tompa mo-
raját, nem borzadsz-e el egész valódban e különös 
jelenség látására ; nem kivánkozol-e azonnal visz-
szatérni e rémséges helyről; nem áll-e el egy perc-
re szivednek dobogása, s nem jut-e eszedbe csak 
egy pillanatra halálod végső órája, melynek gon-
dolatától hideg borzadás rázkódtatja meg egész lé-
nyedet s magad előtt látod éles kacagással a halál 
fiát  kíméletlenül törni életedre, hogy uralkodik fe-
lettünk egy isteni bölcs hatalom, ki megmérhetet-
lan jóságánál fogva  őrködni fog  ezen alagút meg-
tekintésére vándorolt gyermekeinek élte fölött  is! 

Tehát tovább tovább kedves olvasóm ! Hisz 
már csak úgyis 20 —30 lépésre mehetünk. Addig 
pedig nem látunk egyebet, mint majd az előbbi 
rémséges természeti jelenségnek egy párszor való 
ismétődlését, majd délirányban vizirányosan elvo-
nuló tágas lyukakat, a denevérek állandó tanyáját. 
A mint kedves olvasóm a 20—30 lépést megtettük, 
látni fogjuk,  hogy az óriási remek nem birva to-
vább rengetegiterhét, úgyannyira összeomlott, hogy 
már csak oldalvást, de élet veszély között mehetni 
tovább. 

Én, k i g y e r m e k k o r o m b a n o l y a n 
v a k m e r ő v o l t a m , h o g y e z e n a l a g u t a t 
egyedül magamra, gyertya nélkül is megjártam, 
nem tudván még akkor azt sem, hogy mi tulajdon-
képen az élet: ezen összeomlott szük hasadáson 
gyermeki kíváncsisággal rohantam be, s alig tettem 
egy pár lépést előre: olyant cuppantam a sötét 
űrben lefelé,  hogy ha valami felsőbb  hatalom éle-
tem megmentésére egy kiálló kődarabot — melyen 
aztán felakadtam  — nem nyújt, még talán máig is 
repülnék lefelé. 

Nem akarok tehát még egyszer, kedves olva-
som, olyan kurucul járni, de másrészt tégedet sem 
akarlak veszélybe dönteni, hanem egész jó lélek-
kel tanácslom, hogy itt ezen párkányra csücsüljünk 
le, ha épen ugy tetszik, gyujtsunk szivarra, pihen-
jük ki magunkat s én elmondom a regét, mely 
ezen alagúthoz van csatolva. Ez pedig rövid na-
gyon : 

Számos osdolai atyámfiától,  köztök megőszült 
édes atyámtól is hallottam, hogy réges-régen egy 
disznót — nyakára egy kis iratot kötve —• ezen 
alagútba beeresztettek, megtudandók, hogy vájjon 
meddig és hova vezet utja. 

A vándor disznó addig ment, mendegélt mig 
lassacskan Havasalföldre  ért. Innen aztán, szintén 
egy kis Írással — tanúsítva, hogy csakugyan oda 
járt — vissza is jött. A rege ennyi. Én kedves ol-
vasom,részemről ezen regéből egy betücskét sem 
hiszek, mert az, mint hypotliesis sem állhat meg, 
hogy miért nem, azt te is épen ugy tudhatod mint 
én, a nélkül is, ha commentárt nem adok hozzá. 

És most, kedves olvasóm, induljunk visz-
szafel  i. 

Alagutunk baloldalát még nem látván, vissza-
menetünk alatt szemléljük meg. Teljesen hasonló az 
a jobb oldalhoz ; épen olyan remek, ódonszerü, ko-
romfekete,  mint az. De már rajta valami különös 
természeti jelenségekkel, ösi népek ismeretlen Írá-
saival nem találkozunk, csupán azoknak neveivel, 
kik e század első éveitől kezdve a mai napokig 
ezen alagutat megnézni és bámulni jártak. 

Elsorolhatnám, kedves olvasóm, egytől-egyig 
ezen neveket, hanem elhagyom, mert reménylem 
hogy te is megfogod  ezen alagutat tekinteni s ak-
kor aztán megismerkedel a nevekkel is. Tehát ad-
dig is mig útra indulnál: Isten veled! ! Nekem 
nem maradt egyéb hátra, mint az, hogy megkö-
szönjem részvétedet, figyelmedet,  melylyel szerény 
leírásomat szives voltál végig olvasni. Ugy hiszem, 
hogy a jelzett természeti jelenségek tégedet is 
meggyőztek arról, mit leirásom jeligéjeül használ-
tam, hogy t. i. mégis csak szép költészet van a 
természetben ! Sőt ICuthyról — ezen jelige szerző-
jéről — még azt a véleményt is merem kockáz-
tatni hogy alagutunkra vonatkozólag, sohasem 
mondott ennél szebb és t' lálóbb igazságot! 

L E G Ú J A B B . 
Király ő felsége  tegnapelőtt d. e. gr. Bylandt 

Rheidt közös hadügyminisztert hosszabb audien-
cián fogadta  a Burgban. Hiteles forrásból  jelen 
tik, hogy e kihallgatás a boszniai maglaji véres 
eseményekkel van szoros kapcsolatban. Az ural-
kodó, ki a 7. huszárezrednek a maglaji fegyveres 
bennlakók által való megrohantatásáról hétfőn 
reggel 7 órakor vett hirt, fél  óra múlva már a 
Burgba hajtatott és gr. Bylandt Rheidtot audien-
ciára rendelte. A királyra, mint a bécsi lapok ir: 
ják, a 70 kuszár eleste mélyen elszomoritólag hatott. 


